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 بعد أما الكريم رسوله على ونصلي نحمده

ِ  ِبْسِم   الرجيم الشيطان من باهلل فأعوذ
َ

ْحَمِن  للا ِحْيِم  الرَّ  الرَّ

ْ ب ُهُمْْقَاِتلُوُهم  ِ ُْْيَُعذ  َ ْْالل  ْْبِأَي ِديُكم  ِزِهم  ُيخ  َْْو ُكم  َين ُصر  َْْو  ِ ِفْْعَلَْي  َيش  ُْصُدورََْْو
ْ م  ِمِنَيْْقَو  ْْ﴾14﴿ُْمؤ  ِهب  ُيذ  َْْغي َظَْْو َيُتوُبْْقُلُوِبِهم  َُْْو َ َْْعَلْىْالل  ُْْيََشاءَُْْمن  َ َْْوالل 
ْ ْْعَلِيم   ﴾15﴿َْحِكيم 

সূরা িাওবার দুতি আয়াি তিলাওয়াি করা হল। আয়াি দুতিতি আল্লাহ রব্বুল 

আলামীন ইরশাদ কতরন,  

“তিামরা িাতদর তবরুতে (অর্থাৎ আল্লাহর শত্রুতদর তবরুতে) যুে কতরা, তিতন 

িাতদরতক তিামাতদর হাতি শাতি তদতবন এবং লাতিি করতবন। িাতদর ওপর 

তিামাতদরতক সাহাযয করতবন। আর মুতমনতদর অন্তর প্রশান্ত করতবন এবং িাতদর 

অন্ততরর তষাভ দূর করতবন এবং আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করতবন। আল্লাহ 

সবথজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা িাওবা ০৯ : ১৪-১৫ )   

এখাতন আল্লাহ িাআলা তকিাতলর ছয়তি উপকাতরিার কর্া উতল্লখ করতছন।  



[4] 

 

 

 

তকিাতলর প্রর্ম উপকাতরিা   

আল্লাহ িাআলা সকল মুতমনতক লষ কতর তনতদথশ তদতচ্ছন,  قاتلوهْم ‘তিামরা 

ওতদর তবরুতে যুে কতরা’ অর্থাৎ তিামরা আল্লাহর সকল শত্রুর তবরুতে যুে কতরা, 

যারা আল্লাহ ও িাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাতমর আহ্বাতনর সাড়া 

তদয়তন, ইসলাতমর দাওয়াি কবুল কতরতন, এমন সবার তবরুতে তিামরা যুে কতরা। 

ইসলাতমর দাওয়াি কবুল না করা, এমন একতি অপরাধ, যার শাতি অবধাতরি। 

যারাই এ দাওয়াি প্রিযাখযান করতব িাতদরতক অবশযই শাতি তপতি হতব। 

ইসলাতমর দাওয়াতির তষতে সবার কাতছ ইসলাতমর সংবাদিা তপ াঁতছ যাওয়াই যতর্ষ্ট। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাতমর দাতয়ত্ব কিিুকু তস সম্পতকথ আল্লাহ 

িাআলা ইরশাদ কতরন,    

ال ُمِبُيَْْبََلغُْال َْْرُسولَِناَْعَلْْفَإِن ََما  

“আমার রাসূতলর দাতয়ত্ব তকবল সুস্পষ্টভাতব তপ াঁতছ তদওয়া।" (সূরা িাগাবুন ৬৪ : 

১২) 

এ তর্তক বুঝা যায়, ইসলাতমর দাওয়াি সবার কাতছ তপ াঁতছ তগতলই আল্লাহর িরফ 

তর্তক অতপথি দাতয়ত্ব আদায় হতয় যাতব।  একবার তপ াঁতছ যাওয়ার পর আবার 

তপ াঁছাতনা, বারবার তপ াঁছাতনা, িাতদর সব আপতি ও প্রতের সমাধান তদতয় িাতদর 

অন্তর প্রশান্ত কতর তদয়া, এসতবর তকাতনািাই দাতয়তত্বর মতধয পতড় না।     

অনয আয়াতি আল্লাহ িাআলা ইরশাদ কতরন,  
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لَِكَْْْرب َُكْْْكَاَنَْْْوَما ْْال ُقَرىُْْمه  َ َهاِْْفَْْْيب َعَثَْْْحت  َْْْيت لُوَْْرُسوًلْْْأُم ِ  ِ ْكُن َاَْماوَْْْآَياِتَناْعَلَْي 
لِِكْي ْْال ُقَرىُْمه  ِلُموَنَْْوأَه لَُهاْإِل َ  َظا

"আপনার পালনকিথা জনপদসমূহতক ধ্বংস কতরন না, তয পযথন্ত না িার তকন্দ্রস্থতল 

রাসূল তপ্ররণ কতরন, তযতন িাতদর কাতছ আমার আয়ািসমূহ পাঠ কতরন আর আতম 

জনপদসমূহতক িখনই ধ্বংস কতর, যখন িার বাতসন্দারা জুলুম কতর।" ( সূরা কাসাস 

২৮ : ৫৯)   

এ তর্তক বুঝা যাতচ্ছ, জনপতদর তকন্দ্রস্থতল রাসূল তপ্ররণ করা হতলই ওই জনপতদর 

সবার কাতছ সংবাদ তপ াঁতছ তগতছ বতল গণয করা হয়। িখন িারা যতদ দাওয়াি কবুল 

না কতর িাহতল এ কারতণ িারা সবাই শাতির উপযুক্ত হতয় যায়।    

সাহাবাতয় তকরাম তবতভন্ন যুে শুরু করার পূতবথ কাতফরতদরতক শুধু এ কর্া বতল 

দাওয়াি তদতিন তয, তিামরা মুসলমান হতয় যাও। মুসলমান না হতল মুসলমানতদর 

শাসন তমতন নাও এবং তজতজয়া প্রদান কতরা। এই হল দাওয়াি। এরপর িারা যতদ 

দাওয়াি কবুল না কতর, তজতজয়া তদতিও প্রস্তুি না হয়, িাহতল িাতদর ওপর আযাব 

চতল আসতব।  

 

আল্লাহর শত্রুতদরতক শাতি তদয়ার দাতয়ত্ব আল্লাহর বন্ধতুদর   

িাওরাি আসার আগ পযথন্ত আযাব আসার ধরন তছল এমন তয, আল্লাহ িাআলা 

সরাসতর আসমাতন বা জতমতন তকাতনা না তকাতনা আযাব পাতঠতয় তদতিন। ওই আযাতব 

িারা সবাই এক সতে ধ্বংস হতয় তযি।    

 নূহ (আ)-এর কওমতক পাতন তদতয়, লূি (আ)-এর কওমতক পুতরা এলাকা উতে 

তদতয়, তফরাউন ও িার দলবলতক সাগতর ডুতবতয় মারার মাধযতম আযাব তদতয়তছন। 

এভাতব তবতভন্ন কওমতক আল্লাহ িাআলা তবতভন্ন ধরতনর আযাতবর মাধযতম ধ্বংস 

কতরতছন।       
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িাওরাি আসার পর তর্তক তবতশষ কতর কুরআন আসার পর কাতফরতদরতক শাতি 

তদয়ার দাতয়ত্ব তদয়া হয় মুতমনতদর ওপর। আল্লাহর বন্ধুতদর ওপর, আল্লাহর 

সসতনকতদর ওপর।  

এ উম্মতির তবতশষ মযথাদার একতি কারণ এিাও তয, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তয 

কাজতি মালাইকাতদর মাধযতম করাতিন, এখন তসই কাজতির দাতয়ত্ব এই উম্মিতক 

তদতয়তছন। এখন এই শাতিতি বািবায়ন করতব এই উম্মি। উম্মতি তমাহাম্মদী। এ 

জনযই আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলতছন, قاتلوهْم ‘তিামরা ওতদর তবরুতে যুে 

কতরা’ ْب ُهُم ِ ُْْيَُعذ  َ ْْالل  بِأَي ِديُكم    আল্লাহ তিামাতদর হাি তদতয় িাতদরতক শাতি 

তদতবন।   

িাহতল এখন কাতফরতদর ওপর শাতি বািবায়তনর বযবস্থা হতচ্ছ মুসলমানরা িাতদর 

হাি প্রসাতরি করতব। আর আল্লাহ িাতদর হাি তদতয়ই কাতফরতদরতক শাতি তদতবন।   

এখন যতদ আল্লাহর সসতনকরা তনতজতদর হাি প্রসাতরি না কতর, িাহতল কাতফররা 

িাতদর পাওনা শাতিিা পাতব কীভাতব? তদখুন, কাতফররা হতলা আল্লাহ রব্বুল 

আলামীতনর রাতের তবতরাহী সদসয। এই তবতরাহীতদর বযাপাতর রাতের সসতনকতদর 

প্রতি রােপ্রধাতনর তনতদথশ হতলা, তিামরা িাতদর তবরুতে যুে কতরা। িাতদরতক 

পরাতজি কতরা। শতক্ত প্রতয়াতগর মাধযতম িাতদরতক দমন কতরা। এখন যতদ সসতনকরা 

তবতরাহীতদর তবরুতে যুতে না কতর হাি গুতিতয় বতস র্াতক, িাহতল িারা তক রাতের 

সসতনক হওয়ার উপযুক্ত র্াতক? িাতদরতক তক সসতনক তহতসতব রাখা হতব? না, তবর 

কতর তদওয়া হতব? আর তসনাবাতহনীতি তক শুধ ুতবর কতর তদওয়া হয়? না, কতঠন 

শাতি তদয়া হয়? কখতনা মৃিুযদণ্ড পযথন্ত তদয়া হয়। এিাই হতলা তসনাবাতহনীর কমান্ড 

না মানার শাতি। ওখাতন মযথাদা তযমন উাঁচু, দাতয়ত্বও তিমন তবতশ, তসই দাতয়ত্ব পালন 

না করতল শাতিও হয় কতঠন।   

একই ভাতব উম্মতি মুসতলমার ওপর দাতয়ত্ব হতলা, আল্লাহতরাহী, কাতফর, 

তবঈমানতদর তবরুতে যুে করা। িাতদরতক উপযুক্ত শাতি তদওয়া।     
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এখন িারা যতদ তসই দাতয়ত্ব যর্াযর্ভাতব পালন কতর এবং কাতফর, তবঈমানতদরতক 

িাতদরতক উপযুক্ত শাতি তদতয় তদয় িাহতল তনতজরা আল্লাহর শাতি তর্তক তরহাই 

পাতব। আর যতদ িারা এ দাতয়ত্ব পালন না কতর িাহতল আল্লাহ িাআলা সবাইতকই 

শাতি তদতবন। আল্লাহর পষ তর্তক এমন বযাপক শাতি আসতব, যা মুসলমান কাতফর 

তনতবথতশতষ সবাইতক পাকড়াও করতব। কাউতকই ছাড়তব না।  

তিা আল্লাহ িাআলা এখাতন বলতছন, قاتلوهْم ‘তিামরা ওতদর তবরুতে যুে কতরা’ 

ب ُهُمْ ِ ُْْيَُعذ  َ ْبِأَي ِديْالل  ُكم   আল্লাহ তিামাতদর হাি তদতয় িাতদরতক শাতি তদতবন। 

 

শাতি আল্লাহই তদতবন, িতব তিামাতদর হািিা বযবহার করতবন  

অতনক সময় এমন হতি পাতর, যাতদরতক শাতি কাযথকর করার তনতদথশ তদওয়া 

হতয়তছ, িাতদর কাতছ শত্রুতদর সমপযথাতয়র অস্ত্র-শস্ত্র তনই, যুতের সরঞ্জামাতদ তনই। 

আর বািতব এমনই হতয় আসতছ। সবযুতগই তদখা তগতছ, মুসলমাতনর বাতহযক শতক্ত 

কাতফরতদর িুলনায় অতনক কম তছল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাতমর 

যুতগও তদখা তগতছ, সাহাবাতয় তকরাতমর যুতগও তদখা তগতছ। বাহযি মুসলমানতদর 

শতক্ত, সংখযা, অস্ত্র-শস্ত্র সবই তছল কাতফরতদর িুলনায় অতনক কম। কখতনা 

একতদতক তিন হাজার, অপর তদতক এক লাখ। কখতনা একতদতক তেশ হাজার, 

অপরতদতক দুই লাখ। ইসলামী ইতিহাতসর অতধকাংশ যুতের তচেই তছল এমন। 

দুপতষর মাতঝ বযবধান তছল তবশাল। তকন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন তিা 

ঈমানদারতদরতক লষয কতর আতগই বতল তরতখতছন,  

َزنُواَْولََْْتِهُنواَْولَْ َنَْْوأَنُتُمَْْتح  ِمِنَيْْكُنُتْمْإِنْاألَع لَو  م ُؤ   

"তিামরা হীনবল হতয়া না, তবষণ্ন হতয়া না।  (প্রকৃি) মুতমন হতল তিামরাই জয়ী 

হতব।" (সূরা আতল ইমরান ০৩ : ১৩৯)   

অর্থাৎ অতস্ত্র-শতস্ত্র, তিকতনালতজতি, উপকরণাতদতি, সসনয সংখযায় তিামরা যতদ 

দুশমতনর সমপযথাতয়র নাও হও, িবুও এতি তবচতলি হওয়ার তকছু তনই। কারণ 
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িাতদরতক শাতি তিা তদতবন আল্লাহ। তিতন শুধু তিামাতদর হািগুতলা বযবহার 

করতবন। তিামাতদর যিিুকু সাধয আতছ িিিুকু সরঞ্জামাতদ সংগ্রহ কতর নাও। বাতক 

কাজ তিা আল্লাহই করতবন। তিামাতদর হািগুতলা বযবহার কতর তিতনই িাতদরতক 

উপযুক্ত শাতি তদতবন।  

এ আয়াতি তকিাতলর তয ছয়তি উপকাতরিার কর্া উতল্লখ করা হতয়তছ এতি হল িার 

মতধয প্রর্ম উপকাতরিা। তিামাতদর হাি তদতয় তিতন িাাঁর শত্রুতদরতক শাতি তদতবন।  

 

তিিীয় উপকাতরিা     

এরপর আল্লাহ িাআলা বলতছন, ْ ِزِهم  ُيخ   িাতদরতক লাতিি করতবন, অপদস্থ َو

করতবন।    

তদখুন, কাতফরতদরতক লাতিি করা, অপদস্থ করা শরীয়তি কাময। তকাতনা কাতফর 

সম্মান তপতি পাতর না। তবতরাহীরা কখতনা মযথাদা তপতি পাতর না। িাতদরতক সবসময় 

লাতিি অবস্থায়ই র্াকতি হতব। যেু করতি এতল তিা লাতিি হতবই, যতদ যুে না 

কতর তজতজয়া তদতি সম্মি হয়, িাহতল তস তষতেও িাতদরতক লাতিি হতয়ই তজতজয়া 

আদায় করতি হতব। কুআনুল কারীতম আল্লাহ রব্বুল আলামীন পতরষ্কার কতর বতল 

তদতয়তছন,  

ِمُنوَنْْلَْْال َِذيَنْْقَاِتلُوا ْ ِْْيُؤ  ِمَْْولَِْْبالل  ل َيو  ُموَنَْْولَْْاآلِخرِْْبِا ِ َمَْْماْيَُحر  َُْْحر َ ْالل 
ِْْديَنْْيَِديُنوَنَْْولََْْوَرُسولُهُْ ْْال ِكَتاَبْْأُوُتوا ْْال َِذيَنِْْمَنْْال َحق ِ َ ُطوا َْْحت  َيةَْْيُع  ْال ِجز 

ْْيَدْ َْعن  َصاِغُروَنَْْوُهم 

"তকিাবধারীতদর মতধয যারা আল্লাহর প্রতি এবং তশষ তদবতসর প্রতি ঈমান রাতখ না, 

আল্লাহ ও িাাঁর রাসূল যা হারাম কতরতছন িাতক হারাম গণয কতর না এবং সিয ধমথ 

গ্রহণ কতর না, তিামরা িাতদর তবরুতে যুে করতি র্াতকা, যিষণ না নতি স্বীকার 

কতর তস্বচ্ছায় তজতযয়া প্রদান কতর।"(সূরা িাওবা ০৯ : ২৯)   
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অর্থাৎ িাতদর তবরুতে তকিাল করা বন্ধ করতব না যিষণ পযথন্ত না িারা লাতিি 

হতয় তজতজয়া তদয়। লাতিি হতয় তজতজয়া তদতি রাতজ হতলই িাতদর তবরুতে যুে বন্ধ 

হতি পাতর।  

তিা এতি হল তকিাতলর তিিীয় উপকাতরিা। তিামরা তকিাল করতল এর মাধযতম 

আল্লাহ িাাঁর শত্রুতদরতক লাতিি করতবন, অপদস্থ করতবন। 

 

িিৃীয় উপকাতরিা      

এরপর আল্লাহ িাআলা বলতছন, ْ ُكم  َين ُصر  َْْو  ِ عَلَْي   তিতন িাতদর ওপর 

তিামাতদরতক সাহাযয করতবন। আল্লাহ যতদ কাউতক সাহাযয কতরন িাহতল দুতনয়ার 

আর তকউ সাহাযয না করতলও তবজয়ী তিা তস-ই হতব, িাই না?  

 

একতি সংশতয়র তনরসন  

িতব অতনক সময় তদখা যায়, বাতহযকভাতব মুসলমানরা পরাতজি হয়। এর কারণ 

হল, আল্লাহ িাআলা দুতনয়াতক ‘দারুল আসবাব’ বাতনতয়তছন। এখানকার 

সবতকছুতক তিতন উপকরতণর সতে সম্পৃক্ত কতরতছন। িাই যতর্ষ্ট পতরমাণ উপকরণ 

না র্াকতল ফলাফল না আসাই স্বাভাতবক।   

একতি উদাহরণ তদই। কাতফররা মুসলমানতদর তকান এলাকায় আক্রমণ করতল তস 

আক্রমণ প্রতিহি করা প্রর্তম তসই এলাকার মুসলমানতদর ওপর ফরতজ আইন হতয় 

যায়। িারা প্রতিহি না করতল বা করতি না পারতল পযথায়ক্রতম তগািা পতৃর্বীর সকল 

মুসলমাতনর ওপর ফরজ হতয় যায়। যিষণ পযথন্ত তসই আক্রমণ প্রতিহি না হতব 

িিষণ সকল মুসলমাতনর ওপর তনতজতদর জান-মাল খরচ করা ফরজ হতয় যায়।  

বিথমাতন অবস্থািা তক এমন না? বিথমাতন আমরা পৃতর্বীর সব জায়গায় আক্রান্ত। সব 

জায়গায় মার খাতচ্ছ। এ অবস্থায় পৃতর্বীতি যি মুসলমান আতছ সবার ওপরই শত্রুর 

আক্রমণ প্রতিহি করা ফরতজ আইন হতয় তগতছ।      
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বিথমাতন পুতরা পৃতর্বীতি যতদ তদড়শ তকাতি মুসলমান র্াতক িাহতল এই তদড়শ তকাতি 

মুসলমাতনর ওপরই তজহাদ ফরজ হতয় তগতছ। তকন্তু তদড়শ তকাতি মুসলমাতনর মতধয 

ফরজ আদাতয়র জনয তবর হতয়তছ মাে কতয়ক হাজার। তদড়শ তকাতির ভার তক কতয়ক 

হাজার জতন বহন করতি পারতব?  

সতম্মতলি অপরাতধর প্রতিতবধান এক-দুজতনর িাওবা িারা হয় না। এমন িাওবার 

সুফল সাধারণি দুতনয়াতি প্রকাশ পায় না। িতব যারা িাওবা কতর িারা 

বযতক্তগিভাতব আতখরাতি নাজাি পাতব। তকন্তু দুতনয়াতি িাতদর িাওবার সুফল তদখা 

যাতব না।      

হাদীতস এতসতছ, ইমাম মাহদীর আতবভথাব হতল আরতবর এক জাতলম শাসক িাাঁর 

তবরুতে সসনযবাতহনী পাঠাতব। তকন্তু তসই বাতহনী মক্কা-মতদনার মাঝামাতঝ এক 

জায়গায় তপ াঁছতল ওই সময় এলাকায় র্াকা সাধারণ তলাকজনসহ পুতরা বাতহনী 

মাতিতি ধ্বতস যাতব। জতমন িাতদর গ্রাস কতর তনতব। একর্া শুতন আতয়শা (রাতয) 

তজজ্ঞাসা কতরন, সবাইতক তকন ধতসতয় তদয়া হতব অর্চ তসখাতন বাজাতরর সাধারণ 

তলাকজনও র্াকতব এবং এমন তলাকও র্াকতব যারা ওই সসনযদতলর অন্তভুথক্ত নয়। 

িখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম বলতলন, তসখানকার সবাইতকই ধতসতয় 

তদয়া িতব আতখরাতি প্রতিযকতক িার তনয়ি অনুযায়ী উঠাতনা হতব। (সহীহ বুখারী: 

২১১৮; সহীহ মুসতলম: ২৮৮৪)  

এ হাদীস তর্তক বুঝা যায়, সতম্মতলি অপরাতধর শাতি সতম্মতলি ভাতবই আতস। 

তসখাতন তকছু তলাক তসই অপরাধ না করতলও দুতনয়াতি িাতদর তহসাব হয় না। হযাাঁ, 

আতখরাতি প্রতিযতকর তহসাব আলাদা হতব। তয তযমন িার তহসাবও হতব তিমন। 

তকন্তু দুতনয়া এমন হতব না।     

একইভাতব বিথমাতন তজহাদ সবার উপরই ফরজ তকন্তু অল্প তকছু তলাক এই ফরজ 

আদাতয়র জনয দাাঁড়াল। িাহতল িারা তনতজরা বযতক্তগিভাতব দাতয়ত্বমুক্ত হতয় যাতব 

এবং আল্লাহর কাতছ তবরাি মযথাদা পাতব তঠকই, িতব িা হতব আতখরাতি। দুতনয়াতি 

দীতনর তবজয় এই অল্প সংখযক তদতয় আসতব না। দুতনয়াতি তবজয় আসার জনয আল্লাহ 

িাআলা তয পতরমাণ আসবাতবর উপতস্থতি তনধথারণ কতর তরতখতছন িা পাওয়া তযতি 

হতব।  
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যারা ইচ্ছকু িাতদর করণীয়  

সবার উপরই ফরজ তকন্তু অনযরা তবর হতচ্ছ না বতল যারা তবর হতি ইচু্ছক িারাও 

তক বতস র্াকতব? না, না। বরং প্রতিযতকর করণীয় হল তনতজর যিিুকু সাধয আতছ 

িিিুকু খরচ করা। জয়-পরাজয় তিা আল্লাহর হাতি। আল্লাহ িাআলা বতলন,  

ُرج َْْوَمن ِْْإَِلُْْمَهاِجًراْبَي ِتهِِْْمنْيَخ  َْْوَرُسولِهِْْالل  ِرك هُْْثُم َ ُتْْيُد  ْْال َمو  ُرهَُْْوقَعَْْفََقد  ْأَج 
َِْْعل َُْْوكَاَنْْالل   ر َِحيًماَْغُفوًراْالل 

“তয তকউ তনজ গৃহ তর্তক তবর হয় আল্লাহ ও রাসূতলর প্রতি তহজরি করার উতেতশয, 

অিঃপর মৃিুযমুতখ পতিি হয়, িতব িার সওয়াব আল্লাহর কাতছ অবধাতরি হতয় 

যায়। আল্লাহ ষমাশীল, করুণাময়”। -সূরা তনসা ০৪ : ১০০ 

অনয আয়াতি বতলন,  

لَِئن َْْو َِْْسِبيِلِْْفْْقُِتل ُتم  ْْأَوْ ْالل  ِفَرة ُْْمت ُم  َنْْلََمغ  ِْْم ِ َمةْ ْالل  ْ َْوَرح  م َاَْخي  َمُعوَنْْم ِ  يَج 

"আর তিামরা যতদ আল্লাহর পতর্ তনহি হও তকংবা মৃিুযবরণ কর িাহতল আল্লাহর 

(িরফ তর্তক প্রাপ্ত) ষমা ও করুণা িারা যা তকছু সংগ্রহ করতছ িার তচতয় বহুগুণ 

উিম।" সূরা আতল ইমরান ০৩ : ১৫৭  

অর্থাৎ তবজয় আসার আতগই যতদ তনহি হতয় যায় িাহতলও আল্লাহর কাতছ তস 

পুরস্কার লাভ করতব। কারণ িার সাতধয যা তছল িা তস কতরতছ। িার ওপর যা ফরজ 

তছল িাতি তস তনতয়াতজি হতয়তছ। সারকর্া হল, আমাতদরতক আমাতদর সাধযানুযায়ী 

যা করার করতি হতব। এতি তকাতনারূপ অবতহলা করা যাতব না।  

তিা এতি হল তকিাতলর িৃিীয় উপকাতরিা। আল্লাহর বন্ধুরা িাাঁর শত্রুতদর তবরুতে 

তকিাল করতল িারা আল্লাহর সাহাযযপ্রাপ্ত হতব। 

 



[12] 

 

 

চিুর্থ ও পঞ্চম উপকাতরিা   

এরপর আল্লাহ িাআলা বলতছন, ِْف َيش  ُْْصُدورََْْو م  ِمِنَيْْقَو  ُمؤ    “আল্লাহ মুতমন 

জাতির অন্তর প্রশান্ত করতবন”।     

যারা সতিযকাতরর মুতমন িারা কাতফরতদরতক লাতিি ও অপদস্থ হতি তদতখ অন্ততর 

প্রশাতন্ত অনুভব কতর। কারণ, কাতফররা আল্লাহর শত্রু আর মুতমনরা হল আল্লাহর 

বন্ধু। আল্লাহর শত্রুতদরতক পরাতজি ও অপমাতনি অবস্থায় তদখতল আল্লাহর বন্ধুতদর 

কাতছ ভাতলা লাগতব এিাই তিা স্বাভাতবক।   

িাতদর এ অবস্থা তদতখ অন্ততর প্রশাতন্ত লাগতলই বুঝা যাতব তভিতর ঈমান আতছ। 

কাতরা মতন প্রশাতন্ত এতলই বুঝা যাতব তস মুতমন। পষান্ততর যতদ কাতরা কাতছ খারাপ 

লাতগ, কাতফররা মুসলমানতদর হাতি মার খাতচ্ছ, পরাতজি হতচ্ছ, লাতিি হতচ্ছ, 

নাতক খি তদতয় তনতজতদর পরাজয় স্বীকার কতর তনতচ্ছ এসব যতদ কাতরা কাতছ খারাপ 

লাতগ, কষ্ট লাতগ িাহতল তস তকতসর মুতমন? 

এতি হল তকিাতলর চিুর্থ উপকাতরিা। তকিাতলর মাধযতম আল্লাহ িাআলা মুতমনতদর 

অন্তর প্রশান্ত করতবন।    

এরপর বলতছন, ْ ِهب  ُيذ  َظَْْو َْْغي  ُقلُوِبِهم   “আল্লাহ িাতদর অন্ততরর তষাভ দূর 

করতবন”।  

এ তর্তক বুঝা যাতচ্ছ, প্রকৃি মুতমনতদর অন্ততর কাতফরতদর প্রতি তষাভ র্াকতব, 

তগাস্বা র্াকতব। কাতফরতদরতক লাতিি হতি তদতখ িাতদর অন্ততরর তসই তষাভ দূর 

হতব।  

এতি হল তকিাতলর পঞ্চম উপকাতরিা। তকিাতলর মাধযতম আল্লাহ িাআলা মুতমনতদর 

অন্ততর জতম র্াকা তষাভ দূর করতবন। 
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ষষ্ঠ উপকাতরিা  

এরপর আল্লাহ িাআলা বলতছন, َْيُتوُب َُْْو َ َْْعَلْىْالل  يََشاءَُْْمن   “এবং আল্লাহ যার 

প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করতবন”।    

তযসব মুসলমান যুতে অংশগ্রহণ করতব িারা আল্লাহর তবতশষ অনুগ্রহ লাভ করতব। 

তকউ শাহাদাি লাভ করতব। তকউ মাগতফরাি ও রহমি লাভ করতব। আর তযসব 

কাতফর যুতে পরাতজি হতব িারা ইসলাম সম্পতকথ জানার ও বুঝার তচষ্টা করতব। 

িারা যখন তচন্তা করতব, িাতদর িুলনায় মুসলমানতদর শতক্ত সামর্থয এি কম র্াকা 

সতেও তকন িারা জয় লাভ করল? বাতহযকভাতব তিা িাতদর জতয়র তকাতনা সম্ভাবনা 

তছল না িবুও িারা তকন জয়ী হল? িাহতল তক িাতদর সতে তকাতনা ঐশী শতক্ত 

রতয়তছ, যা িাতদর পতষ র্াকার কারতণ এমন হল? এসব তনতয় িারা যখন ভাবতব, 

তচন্তা করতব িখনই িাতদর সামতন ইসলাতমর সিযিা স্পষ্ট হতয় উঠতব। আর িখন 

িারা দতল দতল ইসলাম গ্রহণ করতি শুরু করতব। আর বািতবও এমন ঘতিতছ। 

মুসলমানরা তয অঞ্চতল যুে কতর জয়লাভ কতরতছ, তসখানকার জনসাধারণ দতল 

দতল ইসলাম গ্রহণ কতরতছ। এিাই হল আল্লাহ িাআলার সুন্নাহ বা নীতি। যখন তবজয় 

আতস িখন মানুষ দতল দতল ইসলাম গ্রহণ করতি শুরু কতর। তযমন সূরা নাসতরর 

শুরুতি আল্লাহ িাআলা ইরশাদ কতরতছন,  

رَُْْجاءَْْإِذَا ُخلُوَنْْالن َاَسَْْوَرأَي َتْْ﴾١﴿َْوال َفت ُحْْالل َـهِْْنَص   ﴾٢﴿ْأَف َواًجاْْالل َـهِِْْْديِنِْْفْْيَد 

“যখন আল্লাহর সাহাযয ও তবজয় আসতব এবং মানুষতক দতল দতল আল্লাহর িীতন 

প্রতবশ করতি তদখতবন...”।-সূরা নাসর ১১০ : ১-২  

মানুতষর স্বভাব হল, তস তয ধতমথর ওপর জন্মগ্রহণ কতর, তছািকাল তর্তক িার 

আপনজনতদরতক তয ধমথ পালন করতি তদতখ তসও তসই ধমথ তনতয়ই বড় হয় এবং 

জীবনভর তস ওই ধতমথর ওপরই র্াকতি চায়। িা তর্তক তকাতনাভাতবই সরতি চায় 
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না। তনতজর ধতমথর ভুলগুতলা এবং অনয ধতমথর তস ন্দযথগুতলা সাধারণি িার তচাতখ 

ধরা পতড় না। ফতল িাতক যতদ তজার কতর এ অবস্থািা তর্তক সরাতনা না হয় িাহতল 

তস এ অবস্থার ওপরই মৃিুযবরণ কতর এবং তচরস্থায়ী জাহান্নাতম হতয় যায়। পষান্ততর 

যতদ িাতক তজার কতর এ অবস্থা তর্তক সতরতয় তদওয়া হয় িাহতল ইসলাতমর সিযিা 

িার সামতন প্রকাশ তপতয় যায়, ইসলাতমর তগ রব, ইসলাতমর তবজয় িার সামতন 

ফুতি উতঠ, িখন তস ইসলাম তনতয় ভাবতি শুরু কতর। এভাতব তস একসময় ইসলাম 

গ্রহণ কতর তনয়।   

িাই শুরুতি শতক্ত প্রতয়াতগর মাধযতম মানুতষর সহজাি এই প্রবণিািা দূর করতি 

হতব। শতক্ত প্রতয়াগ করা ছাড়া তকবল কর্া তদতয় বুতঝতয় সাধারণি কাউতক িার 

জন্মগি এই প্রবণিা তর্তক তবর কতর আনা যায় না। প্রতিতি মানুষই চায়, তস তয 

পতরতবতশ জন্মগ্রহণ কতরতছ, যাতদর মাতঝ তবতড় উতঠতছ িাতদর আদশথ, সভযিা, 

কৃতষ্ট-কালচার তনতয়ই তবাঁতচ র্াকতি। িা সিয, না তমর্যা, ওসব তনতয় সাধারণি তস 

তচন্তাও কতর না।   

নবী-রাসূলগণও তকবল কর্া তদতয় বুতঝতয় িাতদর এই প্রবণিািা দূর করতি 

পাতরনতন। িাই তিা আমরা তদখতি পাই, নূহ আলাইতহ ওয়া সাল্লাম দীঘথ সাতড় 

নয়শি বছর বুতঝতয়তছন তকন্তু দীন গ্রহণ কতরতছ মাে ৮০-৮৫ জন। একজন নবীর 

বুঝতনার পরও িাাঁর কর্া বুতঝ িা গ্রহণ কতর তনয়া বযতক্ততদর সংখযা কি কম।    

পূবথবিথী নবীতদর মতধয যাতদর শরীয়তি যুে-তজহাতদর তবধান তছল না িাতদর তষতে 

তদখা তগতছ, িাাঁরা আজীবন তম তখক দাওয়াি তদতয় তগতছন। তকন্তু িাাঁতদর তসই 

দাওয়াতির ফতল বযাপকভাতব মানুষ আল্লাহর দীন গ্রহণ কতরতন। পৃতর্বীতি আল্লাহর 

দীন প্রতিতষ্ঠিও হয়তন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লামও মক্কায় তির বছর 

এই বুঝাতনার কাজই কতরতছন। তকন্তু এই তির বছতর সারা পৃতর্বীতি ইসলাম 

প্রতিতষ্ঠি হতব দূতরর কর্া, মক্কার তছাট্ট শহতরও হয়তন। পরবিথীতি তিতন যখন যুে-

তজহাতদর পর্ গ্রহণ কতরন, িখন তদখা তগতছ খুব তবতশ সময় লাতগতন মানুষ দতল 

দতল ইসলাতম প্রতবশ করতি শুরু কতর।  
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তকিাতলর তবধান আল্লাহর ‘আলীম’ ও ‘হাকীম’ গুতণর বতহঃপ্রকাশ    

তকিাতলর এ তবধানতি আল্লাহ িাআলার অতনক বড় একতি রহমি। এর মাধযতম 

অসংখয অগতণি মানুতষর সামতন তর্তক ইসলাম গ্রহণ করার সকল বাধা দূর হতয় 

যায়।    

আয়াতির তশষাংতশ আল্লাহ িাআলা বতলন, َُحِكيمُ  َعِليمُ  َوّللَاه  আল্লাহ সবথজ্ঞ, 

প্রজ্ঞাময়।       

তজহাদ ও তকিাতলর এ তবধানতি তয শিভাগ উপকারী ও কলযাণ আনয়নকারী িা 

আল্লাহ জাতনন। তিতন ‘আলীম’-সবথজ্ঞ। পাশাপাতশ তিতন ‘হাতকম’- সুতবজ্ঞ, 

প্রজ্ঞাময়। এখাতন আল্লাহ িাআলা িাাঁর গুণবাচক দুতি নাম উতল্লখ কতরতছন। 

‘আলীম’ ও ‘হাকীম’। এখাতন এ দুতি গুণ এতন বুঝাতনা হতয়তছ, তজহাতদর এ 

তবধানতি িাাঁর ‘আলীম’ ও ‘হাকীম’ গুতণর বতহঃপ্রকাশ। তিতন িাাঁর অসীম ইলম, 

তহকমি ও প্রজ্ঞার আতলাতক এ তবধান তদতয়তছন।     

তদখুন, ‘তহকমািুন’ শতের অর্থ হল, আল্লাহ রব্বুল আলামীতনর হুকুম পালন করার 

তবতশষ পেতি। 

আরবীতি ة
َ
 তফ’লািুন’ ওযনতি কাতজর ধরন ও পেতি বুঝাতনার জনয বযবহৃি‘  ِفعل

হয়। তযমন বলা হয়, القارىء  جلسة  جلست  ‘জালাসিু তজলসািাল কারী’ যার অর্থ 

হল, আতম পাঠতকর বসার মতিা বতসতছ।  

 শেতির অর্থ, বসার ধরন বা পেতি। একই ভাতব ‘তহকমািুন’ শেতির অর্থ جلسة

হতব, হুকুম পালন করার ধরন বা পেতি। এ জনযই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া 

সাল্লাতমর সুন্নিতক ‘তহকমি’ বলা হয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া 

সাল্লাতমর সুন্নিগুতলাই হল, আল্লাহ িাআলার হুকুম পালন করার ধরন বা পেতি। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম িাাঁর আমতলর মাধযতম আল্লাহ িাআলার 

হুকুমগুতলা কীভাতব পালন করতি হতব তস পেতিই আমাতদর তদতখতয় তদতয়তছন।      

বিথমাতন তকছু তলাকতক বলতি তশানা যায় তয, আমরা তজহাতদর এ হুকুমতি তহকমতির 

(?) খাতিতর তছতড় তদতচ্ছ। কী আশ্চযথ! আল্লাহর হুকুম তছতড় তদতচ্ছ আর বলতছ, 

তহকমতির খাতিতর তছতড় তদতচ্ছ! তহকমি আসতল তকতসর নাম? আল্লাহর হুকুম তছতড় 

তদওয়ার নাম? না, হুকুমতক যর্াযর্ পেতি তমািাতবক পালন করার নাম?  

এখাতন তজহাতদর তবধান তদয়ার পর িাাঁর গুণবাচক নাম ‘হাকীম’ এতন এ কর্াই 

বুঝাতনা হতচ্ছ তয, এ তবধানতি তিতন িাাঁর অসীম তহকমি ও প্রজ্ঞার আতলাতকই 

তদতয়তছন। 

অিএব ওই সব তলাতকর কর্া সম্পূণথ ভুল ও তবভ্রাতন্তকর, যারা বতল, বিথমাতন 

তজহাদ না করা হল তহকমি, তজহাদ করািা তহকমতির পতরপতি। এ আয়াি তর্তক 

বুঝা যাতচ্ছ, তজহাদ করাই হল তহকমি।  

‘হাকীম’ শতের আতগ ‘আলীম’ শেতি এতসতছ। এর িারা বুঝাতনা হতয়তছ, তকিাতলর 

তনতদথশ িাাঁর ‘আলীম’ গুতণর বতহঃপ্রকাশ। তিতন িাাঁর অসীম ইলতমর আতলাতক এ 

তনতদথশ তদতয়তছন।   

অিএব যারা তকিাতলর তবধানতক কলযাণকর বতল জানতব এবং তসই জানা অনুযায়ী 

আমলও করতব অর্থাৎ তকিাতলর পতর্ চলতব িাতদর ইলম আল্লাহর ইলতমর 

তমািাতবক হল। সুিরাং িাতদর ইলমিা হতব আসল ইলম এবং িারাই হতব সতিযকার 

আতলম ও প্রকৃি ইলতমর অতধকারী। পষান্ততর যারা তকিালতক ষতিকর মতন করতব 

এবং তকিাতলর তবতরাতধিা করতব িারা তকাতনা ক্রতমই সতিযকার আতলম হতব না। 

িারা যা জাতন িাতক মা’লূমাি (অতজথি জ্ঞান) বলা তযতি পাতর তকন্তু িাতক আল্লাহ 

প্রদি ইলম তকাতনাভাতবই বলা যায় না। লষয করুন,  

ُكُمْْْكُِتَبْ ه َْْْوُهوَْْْال ِقَتالُْْْعَلَي  ُْْْكر  َرُهوا ْْْأَنَْْوَعَسْْْل َُكم  ْ َْْوُهوََْْْشي ًئاَْْتك  َْْْخي  َْْوَعَسْْْل َُكم 
َْْشر ْ َْوُهوََْْشي ًئاُْتِحب ُوا ْْأَن ُْْل َُكم  لَُمَْْوالل  ْْيَع  لَُموَنْْلََْْوأَنُتم   َتع 
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"তিামাতদর ওপর তকিাল ফরয করা হতয়তছ, অর্চ িা তিামাতদর কাতছ অপছন্দনীয়। 

হয়তিা তকান একতি তবষয় তিামাতদর কাতছ পছন্দসই নয়, অর্চ িা তিামাতদর জনয 

কলযাণকর। আর হয়তিাবা তকান একতি তবষয় তিামাতদর কাতছ পছন্দনীয় অর্চ 

তিামাতদর জতনয িা অকলযাণকর। বস্তুি আল্লাহই জাতনন, তিামরা জান না।" (সূরা 

বাকারা ০২ : ২১৬)  

এখাতন আয়াতির তশতষ বলা হতচ্ছ, ُْ لَُمَْْْوالل  ْْْيَع  لَُموَنْْْلََْْْوأَنُتم  َتع   আল্লাহ জাতনন, 

তিামরা জাতনা না। অর্থাৎ তকিাল তয সবথাবস্থায়ই কলযাণকর, এতি হল আল্লাহর 

ইলম। ُْ لَُمَْْوالل  يَع     

আর তকিাল অকলযাণকর, এতি হল বান্দার জাহালাি। ْ لَُموَنْْلََْْوأَنُتم  َتع    

বান্দার কাতছ সতিযকার ইলম তনই বতলই তস তকিালতক অকলযাণকর ভাবতছ।  

অিএব যারা তকিালতক কলযাণকর জানতব িাতদর ইলম হতব আল্লাহর ইলতমর 

তমািাতবক ইলম। আল্লাহ প্রদি ইলম এবং সতিযকাতরর ইলম। আর যারা তকিালতক 

অকলযাণকর বতল জানতব িাতদর কাতছ জাতহতর ভাতব যা আতছ িা প্রকৃি অতর্থ ইলম 

না, বরং িা হতচ্ছ জাহালাি।   

আল্লাহ প্রদি ইলম যার কাতছ যি তবতশ পতরমাতণ র্াকতব তকিাতলর কলযাতণর 

তদকগুতলা িার কাতছ িি তবতশ স্পষ্ট ও পতরষ্কার হতব। এর তবপরীি প্রকৃি ইলম 

যার কাতছ একদম র্াকতবই না বা কম র্াকতব িার কাতছ তকিাতলর কলযাতণর 

তদকগুতলা িি অস্পষ্ট মতন হতব।  

প্রকিৃ ইলতমর পতরচয়  

সাহাবাতয় তকরাম (রাতয)-এর মতধয সবার কাতছ তকিাতলর কলযাণকর তদকগুতলা 

স্পষ্ট তছল। িাাঁতদর মতধয একজনও এমন তছতলন না যার কাতছ তকিাতলর তবষয়তি 

অস্পষ্ট তছল। িাাঁরা সবাই তকিাতল অংশগ্রহণ কতরতছন।  আেুল্লাহ ইবতন মাসউদ 

(রাতয) সাহাবাতয় তকরাতমর পতরচয় তদতি তগতয় বতলতছন, علما  أعمقها  িাাঁরা তছতলন 
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তগািা উম্মাহর মতধয সুগভীর ইলতমর অতধকারী। অর্চ িাাঁরা আমাতদর মতিা এি 

পতণ্ডতি জানতিন না। তকন্তু িারপরও িাাঁরাই হতলন প্রকৃি ইলতমর অতধকারী।  

প্রকৃি ইলম আসতল তকতসর নাম? কী িার পতরচয়? প্রকৃি ইলম হল, আল্লাহ 

িাআলার ‘িাকাযা’িা জানা ও বুঝা। এ মুহূতিথ আল্লাহ আমার কাছ তর্তক কী চান, 

িা জানা ও বুঝার নামই হল ইলম। এতি তয তপল তসই প্রকৃি ইলম তপল। তস-ই 

সহীহ ইলম লাভ করল। আর এতি তয তপল না তস প্রকৃি ইলমও তপল না। এ মুহূতিথ 

আল্লাহ িার কাতছ কী চান, িা তস জাতন না, িা তস বুঝতি পাতর না, এমন বযতক্ত 

হাজারও পতণ্ডতি জানতি পাতর, অজানা অতনক তকছু িার জানা র্াকতি পাতর তকন্তু 

ইলম যাতক বতল িা িার কাতছ তনই, িা তস পায়তন। এমন বযতক্ততক পতণ্ডি বলা 

তযতি পাতর, আহবার বলা তযতি পাতর তকন্তু প্রকৃি অতর্থ আতলম তকাতনা ক্রতমই 

বলা যায় না।  

    

কুরআনী ইলম চচথার উপযকু্ত পতরতবশ 

সাইতয়দ কুিুব শহীদ (রহ) িাাঁর এক তকিাতব বতলতছন, ইলতমর জনয উপতযাগী 

পতরতবশ জরুতর। প্রতিযকতি তজতনস িার উপযুক্ত পতরতবতশ তযভাতব পতরচযথা হয়, 

উন্নতি হয়, অনয তকার্াও তসভাতব পতরচযথা হয় না, উন্নতি হয় না। তকাতনা ফতলর 

তম সুতম তসই ফতলর ফলন তযমন হয়, অনয সময় িা হয় না। তঠক তিমতনভাতব 

ইলতমরও তকছু পতরতবশ আতছ, তম সুম আতছ। তসই পতরতবতশ ইলম তযভাতব উন্নতি 

সাধন কতর অনয পতরতবতশ িা তকাতনাভাতবই সম্ভবপর নয়।  

ইলতমর উৎস হল কুরআনুল কারীম। আর কুরআনুল কারীম নাতযল হতয়তছ রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাতমর ওপর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম 

িা সাহাবাতয় তকরাতমর সামতন পতড় শুতনতয়তছন। িাাঁতদরতক কুরআতনর ইলম 

তশতখতয়তছন। কুরআতন কারীতমর বড় একতি অংশ তবতশষ কতর তবতধ-তবধান সংক্রান্ত 

আয়ািগুতলা অবিীণথ হতয়তছ মতদনায়।  

সাইতয়দ কুিুব (রহ) বতলন, সাহাবাতয় তকরামতক কুরআন পাঠ কতর তশানাতনা হতচ্ছ 

যখন িাাঁরা যুতের প্রস্তুতি তনতচ্ছন তকংবা যুতে গমন করতছন অর্বা যুতের ময়দাতন 
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অবস্থান করতছন তকংবা যুে তর্তক তফতর আসতছন। এ অবস্থাগুতলার মতধয িাতদর 

ওপর কুরআন নাতযল হতচ্ছল আর িাাঁতদরতক কুরআন পাঠ কতর তশানাতনা হতচ্ছল। 

এ অবস্থায় িাাঁরা কুরআন বুঝতছতলন এবং িার ওপর আমল করতছতলন।   

আল্লাহ িাআলা িাাঁতদরতক এ অবস্থাগুতলার মতধযই কুরআতনর ইলম তদতয়তছন। 

িাাঁতদর এ অবস্থাগুতলাতকই তিতন কুরআনী ইলম চচথার তষে বাতনতয়তছন। এ তর্তক 

বুঝা যায়, এগুতলাই হল কুরআনী ইলম চচথার উপযুক্ত তষে। অিএব যারা বতলন, 

যুে-তজহাদ কুরআনী ইলম চচথার পতরপতি তজতনস, িাতদর কর্া তয ভলু িা কাউতক 

বুতঝতয় বলতি হতব না।   

বলুন তিা, মতদনার জীবতন এই চার অবস্থা ছাড়া অনয তকান অবস্থা তক তছল? 

সাহাবীগণ হয় যুতের প্রস্তুতি তনতচ্ছন, না হয় যুতে গমন করতছন, না হয় যুতের 

ময়দাতন অবস্থান করতছন, না হয় যেু তর্তক তফতর আসতছন। এই চার অবস্থার মতধযই 

তিা সাহাবীগণ িাাঁতদর মতদনার জীবন কাতিতয়তছন আর এ অবস্থাগুতলার মতধযই িারা 

ইলম তশতখতছন।   

অিএব আমরাও যতদ িাাঁতদর মতিা সহীহ ইলম লাভ করতি চাই িাহতল 

আমাতদরতকও এই চার অবস্থার তকাতনা অবস্থা তনতজর মতধয আনতি হতব। আমাতদর 

মতধয যারা যি সুন্দর ভাতব এ অবস্থাগুতলা তনতজর মাতঝ আনতি পারতব িারা তসই 

পতরমাণ সহীহ ইলম লাভ করতি পারতব। পষান্ততর যারা এ অবস্থাগুতলা তর্তক যি 

দূতর র্াকতব িারা কুরআনী ইলম তর্তক িি দূতর র্াকতব। সহীহ ইলম কী, িা িারা 

বুঝতবই না।  

তদখুন আল্লাহ িাআলা কী বলতছন?  

َْْعَلَْْوُطِبعَْْال َخَوالِِفَْْمعَْْيَُكونُوا ْْبِأَنَْرُضوا ْ ْْقُلُوِبِهم  يَف َقُهوَنْْلَْْفَُهم   

"িারা তপছতন পতড় র্াকা তলাকতদর সাতর্ তর্তক তযতি তপতর আনতন্দি এবং িাতদর 

অন্ততর তমাহর এাঁতি তদয়া হতয়তছ। িাই িারা বুতঝ না।" (সূরা িাওবা ০৯:৯৩)  

َُْْوَطَبعَْْال َخَوالِِفَْْمعَْْيَُكونُوا ْْبِأَنَْرُضوا ْ َْْعَلْْالل  ْْقُلُوِبِهم  لَُموَنْْلَْْفَُهم  يَع   
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"িারা তপছতন পতড় র্াকা তলাকতদর সতে তর্তক তযতি তপতর আনতন্দি। আল্লাহ 

িাতদর অন্ততর তমাহর এাঁতি তদতয়তছন। িাই িারা বুতঝ না।" (সূরা িাওবা ০৯:৮৭)  

ইমাম রাযী (রহ) বতলন,  

ُْْوَطَبعَْ﴿ َ َْْعلْالل  َبَب  أنَّ  َيْعِني ﴾قُلُوِبِهم  ْفَرِتِهْم  في السَّ
َ
َ  أنَّ  هو ِد، الِجها َعِن  ن

َّ
َبَع  للا

َ
 ط

وِبِهْم،  َعلى
ُ
ل
ُ
ِِلْجِل  ق

َ
ِلَك  ف

َ
ْبِع  ذ

َّ
ُموَن  ال الط

َ
يِن  َمناِفِع  ِمن الِجهاِد  في ما َيْعل ِ

يا الد 
ْ
ن  .والدُّ

তজহাতদর প্রতি িাতদর অনীহার কারণ হল, আল্লাহ িাতদর অন্ততর তমাহর এাঁতি 

তদতয়তছন। এই তমাহর এাঁতি তদয়ার কারতণই তজহাতদ দীন-দুতনয়ার কি তয উপকাতরিা 

রতয়তছ, িা িাতদর বুতঝ আতস না। (িাফসীতর রাযী)  

কি স্পষ্ট কতর তিতন বলতছন, িাতদর অন্ততর তমাহর এাঁতি তদয়ার কারতণই িারা 

তজহাতদর উপকাতরিা বুঝতি পাতর না।  

বিথমাতনও আমরা এমন কিজনতক তদখতি পাই, যাতদরতক তদতশর শীষথস্থানীয় 

আতলম-ওলামা বতল মতন করা হয়, তকন্তু তজহাদ ও তকিাতলর তবষয়তি িাাঁতদর কাতছ 

স্পষ্ট না। িাাঁতদর দৃতষ্টতি বিথমাতন তজহাতদর উপকাতরিার তচতয় ষতিই নাতক তবতশ। 

িাাঁতদরতক তদখা যায়, তছাি তছাি অতনক মাসআলা তনতয় মাতসর পর মাস বযাপী 

গতবষণা কতরন, তকন্তু তজহাদ ও তকিাল তনতয় িাাঁতদর তিমন তকাতনা পড়াতশানা তনই। 

ফতল তদখা যায়, তজহাতদর বযাপাতর এমন সব কর্া বািথা বতলন, এমন আজগুতব সব 

শতিথর কর্া বতলন যা তফকতহর তকাতনা তকিাতব তনই। অর্চ ওই আজগুতব 

শিথগুতলার ওপর ভরসা কতরই িাাঁরা তনতজতদর তজহাদতবমুখিাতক সবধিা তদন।  

 

দীতনর সতঠক বঝুধারী দল তকানতি?  

মুআতবয়া (রাতয) তর্তক বতণথি একতি হাদীতস এতসতছ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়া সাল্লাম বতলতছন,  
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ُ   ُيِرِد   َمْن 
َّ

ْيًرا  ِبِه   للا
َ
ْههُ   خ ِ

يِن،  ِفي  ُيَفق  ِ
   الد 

َ
َزاُل   َوال
َ
   ت

 
ْسِلِميَن   ِمَن   ِعَصاَبة

ُ ْ
وَن   اْل

ُ
ى  ُيَقاِتل

َ
ِ   َعل

َحق 
ْ
 ال

اِهِريَن 
َ
ى ظ

َ
ُهْم،  َمْن  َعل

َ
اَوأ

َ
ى ن

َ
ِقَياَمِة  َيْوِم  ِإل

ْ
 قوله باب اإلمارة،  كتاب مسلم،  صحيح. )ال

 : وسلم عليه هللا صلى
َ

َزاُل  ال
َ
اِهِريَن  أمتي من طائفة ت

َ
ى ظ

َ
 (الحق َعل

"আল্লাহ যার মেল চান, িাতক িীতনর বুঝ দান কতরন এবং সবথদা মুসলমানতদর 

একতি দল সতিযর ওপর প্রতিতষ্ঠি তর্তক তকিাল করতি র্াকতব। িাাঁরা ওই সব 

তলাতকর ওপর তবজয়ী র্াকতব যারা িাতদর তবতরাতধিা করতব। তকয়ামি অবতধ এভাতব 

চলতি র্াকতব।" (সহীহ মুসতলম : ৪৮৫০)  

হাদীতস দুতি অংশ। প্রর্মতি হল, আল্লাহ যার মেল চান, িাতক িীতনর বুঝ দান 

কতরন। আর তিিীয়তি হল, সবথদা মুসলমানতদর একতি দল সতিযর ওপর প্রতিতষ্ঠি 

তর্তক তকিাল করতি র্াকতব।... 

হাদীস তর্তক বুঝা যাতচ্ছ, মুসলমানতদর মতধয তকিালরি দলতিই হল এমন দল 

যাতদরতক আল্লাহ দীতনর তঠক বুঝ দান কতরতছন।    

এর তবপরীতি যারা তকিালরি না এবং অন্ততর তকিাতল অংশগ্রহতণর দৃঢ় সংকল্প ও 

তপ্ররণাও রাতখ না িাতদর বযাপাতর হাদীতস এতসতছ,  

ْم  َماَت  َمْن 
َ
ُز  َول

ْ
ْم  َيغ

َ
  َول

ْ
ث ِ

ْفَسهُ  ُيَحد 
َ
ى َماَت  ِبِه،  ن

َ
ْعَبة   َعل

ُ
اق   ِمْن  ش

 مسلم، صحيح. )ِنفَ

 (يغز ولم مات من ذم باب اإلمارة، كتاب

"তয বযতক্ত এ অবস্থায় মৃিুযবরণ করল তয, তকিাল কতরতন এবং অন্ততর তকিাতল 

অংশগ্রহতণর তপ্ররণাও রাতখতন তস তনফাতকর একতি শাখার ওপর মৃিুযবরণ করল।" 

(সহীহ মুসতলম: ১৯১০) 

তদখুন হাদীতস স্পষ্ট বলা হতচ্ছ, যারা যুেরি না, যুতের তপ্ররণাও তপাষণ কতর না, 

িারা তনফাতকর শাখার ওপর মৃিুযবরণ কতর। মৃিুয যতদ হয় তনফাতকর ওপর, িাহতল 

জীবনিা কাতিতয়তছ কীতসর ওপর? তনফাতকর ওপরই তিা, িাই না? 
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হাদীস তর্তক বুঝা যাতচ্ছ, যার অন্ততর তজহাতদ তপ্ররণা তনই তস তনফাতকর ওপর 

আতছ, িাতদর অন্ততর তনফাক আতছ। আর একর্া তিা স্পষ্ট, কাতরা অন্ততর তনফাক 

র্াকতল তস দীতনর তঠক বুঝ তর্তক বতঞ্চি হতব।  

পুতরা আতলাচনার সারাংশ হল, সূরা িাওবার এ আয়াতি (০৯ : ১৪-১৫) আল্লাহ 

িাআলা আমাতদরতক তকিাতলর তনতদথশ তদতয়তছন। পাশাপাতশ তকিাতলর ছয়তি 

উপকাতরিার কর্া উতল্লখ কতরতছন। আয়াতির তশতষ িাাঁর গুণবাচক দুতি নাম 

এতনতছন। ‘আলীম ও হাকীম’- সবথজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এর মাধযতম আমাতদরতক জাতনতয় 

তদতয়তছন, তকিাতলর এ তনতদথশ তিতন িাাঁর অসীম ইলম ও তহকমতির আতলাতকই 

তদতয়তছন। এ তনতদথশ িাাঁর ইলম ও তহকমতিরই বতহঃপ্রকাশ। আমাতদর কিথবয হল, 

আল্লাহর হুকুতমর সামতন মার্ানি কতর তদওয়া। িাাঁর হুকুতমর রহসয আমাতদর বুতঝ 

আসুক বা না আসুক। আল্লাহ িাআলা আমাতদর সবাইতক িাাঁর একান্ত বাধয বান্দা 

তহতসতব কবুল কতরন এবং িাাঁর তছাি-বড় প্রতিতি হুকুম যর্াযর্ভাতব পালন করার 

িাওফীক দান কতরন আমীন।  

أجمعين وأصحابه وآله محمد خلقه خير على تعالى هللا وصلى  

 العاْلين رب هلل الحمد أن وآخردعوانا

 

 

******** 


